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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

DIRETORIA DE PESQUISA 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 

PIBIC IFMA/CNPq/FAPEMA - 2013/2014 

 

EDITAL PRPGI Nº 74, de 22 de abril de 2013 

  

A Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pelo Art.19º, inciso II do Estatuto do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Maranhão, respeitados os requisitos constantes na Resolução do Conselho 

Superior do IFMA Nº 081/2012, de 29 de novembro de 2012, torna pública a retificação do 

EDITAL PRPGI Nº 59, de 18 de março de 2013 nos itens seguintes, mantendo inalteradas as 

demais disposições editalícias. 

 

1.   Alterar o item 2.1, letras f e h do item 3.1, item 3.2, letra b do item 6.1, item 14 e o 

Anexo III que passam a ter a seguinte redação: 

2.1 As inscrições estarão abertas no período de 18 de março a 29 de abril de 2013; 

 

3.1 Os documentos exigidos na forma impressa, que deverão ser entregues, via protocolo, e 

endereçada aos Núcleos de Pesquisa e Pós – graduação ou setor equivalente dos campi até o dia 

03 de maio de 2013, são:  

 

f) Histórico escolar emitido em 2013, com coeficiente de rendimento (dispensável somente para 

os alunos que ingressaram nos cursos de graduação do IFMA no primeiro período de 2013); 

 

h) Comprovante com os dados bancários em nome do aluno, para aqueles que já tiverem conta 

no Banco do Brasil. Vale ressaltar, que será dado o prazo de 10 (dez) dias após a divulgação do 

resultado deste certame para os que forem contemplados com bolsa do PIBIC enviarem o 

referido comprovante, via protocolo, para o setor responsável no campus.  

 

3.2 Os documentos exigidos na forma eletrônica, que deverão ser anexados durante a inscrição 

online no período de 18 de março a 29 de abril de 2013, no endereço eletrônico, são:  

 

6.1 Quanto ao Orientador e Coorientador (quando houver): 

 

b) Não estar afastado para participar de programa de pós-graduação ou afastamento com 

período superior a dois meses, durante a vigência da bolsa; 

 

14 CRONOGRAMA 

 

Lançamento do Edital 18/03/2013 
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Recebimento da documentação online 18/03/2013 a 29/04/2013 

Recebimento da documentação via protocolo 18/03/2013 a 03/05/2013 

Julgamento dos processos 18/03/2013 a 15/07/2013 

Divulgação dos Resultados A partir de 22/07/2013 

Período para Recurso 2 (dois) dias úteis após a divulgação do 

resultado 

Divulgação do Resultado Final Após análise dos recursos 

Reunião de Apresentação do Programa 29/07/2013 

Concessão da bolsa 01/08/2013 

 

 

 

ANEXO III 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

DIRETORIA DE PESQUISA 

 

TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA 

 

Declaro para os devidos fins que eu, 

_________________________________________________________________,CPF nº 

______________________________________, aluno devidamente matriculado no  Instituto 

Federal do Maranhão/Campus __________________________,  nível superior, residente e 

domiciliado(a)_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Tenho ciência das obrigações inerentes à qualidade de bolsista do PIBIC, e nesse sentido 

COMPROMETO-ME a respeitar as seguintes cláusulas: 

I – Cumprir as determinações contidas no Edital  PRPGI nº 59 PIBIC 

IFMA/CNPq/FAPEMA  2013.  

II – Disponibilizar 10 horas semanais para as atividades de pesquisa, executando o 

cronograma de atividades proposto no projeto aprovado.  

III – Fazer referência ao nome do Programa PIBIC IFMA/CNPq/FAPEMAem qualquer 

publicação escrita ou oral;  

IV – Enviar ao Chefe do NPPG de seu campus cópia de resumo, artigo ou outra 

comunicação, apresentada em eventos tecnológicos e/ou científicos, originado do projeto de 

pesquisa contemplado com bolsa no Edital PRPGI PIBIC IFMA/CNPq/FAPEMA Nº___de 

__de________de 2013. 

V – Enviar ao Chefe do NPPG do campus em que estou matriculado, via protocolo, 

relatório escrito parcial (até 31 de janeiro de 2014) e final (até 31 de julho de 2014), 

aprovado pelo orientador. 
VI – Não está matriculado no último período, nos cursos de graduação  oferecidos pelo 

IFMA. 

VII – Apresentar os resultados finais da pesquisa realizada, na forma de painel ou 

apresentação oral, no “Seminário de Pesquisa, Pós Graduação e Inovação - SEPPI. 

A inobservância dos requisitos citados acima, e/ou a prática de qualquer fraude pelo (a) 

bolsista,implicará(ão) no cancelamento da bolsa, com a restituição dos valores recebidos ( 

devidamente  corrigidos), de  acordo com os índices previstos em lei competente, acarretando 

ainda, a impossibilidade de participar de outros editais lançados pela PRPGI,  pelo período de 

um ano, contados do conhecimento do fato. 
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Local e Data: _________________________, _____, de _____________________de  20___ 

 

Assinatura do bolsista:  

 

 ____________________________________________________________________________ 

 

Assinatura do pai (ou responsável se menor de 18 anos): 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Assinatura do orientador do projeto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Natilene Mesquita Brito 

Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação 

 

 

 

 


